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شهرستانها

اجازه بدهید با یک سؤال کلی آغاز کنیم؛ ایران از 
چند تنوع جنگلی برخوردار است؟

در ای��ران 6 نوع جنگل وجود دارد، این جنگل ها 
شامل "جنگل های هیرکانی"، "جنگل های بلوط غرب 
ایران"، "جنگل های قره داغ یا ارسباران"، "جنگل های 
دریایی حرا و چندل )مانگرو(، "جنگل های خش��ک 
داخلی" و "جنگل های دست کاشت" که همه آنها در 

معرض خطر قرار دارند.
از آنجایی که نام قدی��م گرگان "هیرکان" بوده، 
نام این جنگل به هیرکانی معروف ش��ده اس��ت، این 
جنگل از گرگان تا گیالن، آس��تارا، آذربایجان ادامه 

دارد و به جنگل های بارانی هم معروف هستند.
جنگل های دریای��ی حرا و چندل )مانگرو( که با 
جزر و مد دریا رش��د و نمو یافته اند اما اکنون به دلیل 

بی توجهی در حال نابودی هستند.
جنگل قره داغ یا ارس��باران به دلیل رطوبت رود 
ارس ایجاد شده و درختان این جنگل و حیواناتی که 
در آن زیس��ت می کنند؛ منحصر به فرد هس��تند، اما 

متأسفانه این جنگل ها نیز در حال نابودی است.
جنگل های خشک داخلی مربوط به 60 هزار سال 
پیش ک��ه بارندگی این منطقه تا 600 میلی متر و در 
اروپا یخبندان بود پدید آمدند، اما در حال حاضر این 
جنگل ها در منطقه خش��ک و نیمه خشک قرار دارند 
و در حال��ی رو به نابودی م��ی رود که اگر از بین برود 
دیگر ایجاد نخواهد ش��د. درباره تاریخچه جنگل های 
دست کاش��ت باید گفت در سال 1340 برای مقابله با 
بیابان زای��ی، اقدام به ایجاد جنگل های "تاغ" ش��د اما 
این جنگل ها که زمانی برای مقابله با ماسه های روان 

ایجاد شده بودند، در حال خشک شدن هستند.

در مجموع وضعیت جنگل های کشورمان را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

جنگل های��ی ک��ه از مازندران به س��مت گیالن 
کش��یده ش��ده و در ارتفاع 700 متر قرار دارند باید 
این جنگل ها تراش��یده شوند زیرا نوع چوب درختان 
آن الوار نیست و فقط برای جعبه میوه، هیزم و تولید 

ذغال مناسب است.
در سال 1371 که با دانشجویان خودم سفری به 9 
کشور خارجی داشته ایم مشاهده کردیم که کشور ترکیه 

به دلیل مناسب نبودن چوب درختان جنگل، نسبت به 
تراش��یدن جن��گل اقدام کردن��د و درخت��ان فندق را 
جایگزین درختان کر ده اند، ضمن اینکه پوشش گیاهی 
جنگلی دارد و محیط زیس��ت ه��م نمی تواند مخالفت 
کند و همچنین اش��تغال روس��تایی را نیز توسعه داده 
اس��ت، ضمن آنکه از فرسایش خاک جلوگیری کردند 
برای جلوگیری از بروز سیل در دامنه کوه چاله هایی را 

کندند، ما هم باید از این گونه روش ها استفاده کنیم.
چرا تاکنون برای حف�ظ جنگل ها اقدامات مؤثری 

اجرایی نشده است؟
کردوان��ی: تم��ام فوای��د و پیش��نهادهای حفظ 
جنگل ها را بارها با خلیلیان وزیر سابق جهادکشاورزی 
مطرح کردیم و مقرر ش��د که این اقدامات را اجرایی 
کنند اما اجرا نش��د، مملکتی داریم که همه امکانات 
دارد ام��ا هی��چ اقدام��ی انجام نمی دهی��م و فقط به 
جنگل ه��ا نگاه می کنی��م و دلمان خوش اس��ت که 
جنگل های سرسبز وجود دارد. از 700 تا 2000 متر 
بهتری��ن جنگل ها و چوب های صنعت��ی را داریم که 
باید به آنها رسیدگی شود اما متأسفانه هم اکنون آنها 
را از بی��ن برده  و قطع می کنن��د. عدم بهره برداری از 
جنگل اش��تباه اس��ت، چون جنگل ها مانند حیوانات 
موجوداتی "تکثیرشونده" هستند. از درختان نیز اگر 

بهره برداری و مراقبت نشود از بین می روند.
حفظ جنگل در "برداشت"، "داشت" و "کاشت" 
است و اگر از جنگل برداشت داریم، باید "کاشت" هم 
داشته باشیم؛ اکنون چندین سال است که مسئوالن 
گفته اند نباید از جنگل ها برداشت داشته باشیم، بنده 
با این موضوع کاماًل مخالفم! چرا با این اقدام مخالفت 
کردند؟ به علت برداش��ت های بی رویه و تخریب های 

بسیاری است که بر سر جنگل ها آورده اند.
ضم��ن آنکه بای��د از جنگل در براب��ر ورود آفت 
مراقب��ت ش��ود، ام��ا امروزه ب��ا جنگل های��ی مواجه 
هس��تیم که سال های قبل کنده های آن قطع شده و 
شاخه های این درختان رشد کردند و چوب نیستند.

 فک�ر می کنید صنعت چوب ب�ری و بهره برداری از 
منابع داخلی در درازمدت می تواند ش�کلی پایدار 

داشته باشد؟
در گذشته ها در حالی که زندگی مردم بیشتر از 
چوب و تهیه ذغال تأمین می شد اما استفاده از چوب 
به شکل فعلی رواج نداشت. در زمان رژیم پهلوی اول 
که قطع چوب جنگل ها ممنوع شد شهروندان شمال 
کشورمان برنجکاری را بیشتر پیشه کردند اما اکنون 
که وضعیت چوب کشورمان نامناسب نیست از خارج 
وارد می  شود که به دلیل بی دقتی امراض و آفات آنها 

هم به کشور ورود می کنند، از این رو باید ضدعفونی 
شوند، اما این اقدام صورت نمی گیرد.

اوایل انقالب یکی از دانش��جویانم که مازندرانی 
ب��ود، می گف��ت؛ در مناط��ق جنگلی عب��ور و مرور 
ماش��ین ها ممنوع اس��ت و چنانچه ماش��ینی در روز 
به جنگل برود بازرس��ان باک ماش��ین ها را بازرسی 
می کنند که متخلفان چوب حمل نکرده باش��ند اما 
رفت وآمد آنها در ش��ب آزاد اس��ت که افراد سودجو 
در این ش��رایط جنگل ها را قطع کردند و شاخه های 
درخت��ان را در خاک فرو کرده اند و با عکس��برداری 
بی��ان کردند ک��ه "این مناطق که جنگل��ی نبوده ما 
جنگل ایجاد کردیم"، همین اقدامات سبب شده که 

جنگل های کشورمان از بین بروند.
از سوی دیگر توس��عه کارخانه های چوب و خرید 
چوب های کش��اورزان س��بب شده کش��اورزان سطح 
وس��یعی را به کاش��ت درخت اختصاص دادند که هم 
آبیاری نیاز ندارد، چون بارندگی کافی دارد، ضمن آنکه 
دولت مایل به خرید چوب تولیدی است و به این ترتیب 
زراعت جنگل در این منطقه رونق یافت، به گونه ای که در 
گیالن زمین جنگل ها برای کاشت "صنوبر" واگذار شد، 

چون صنوبر در طول یک سال 4 متر رشد می کند.
بهره برداری های بی روی�ه از جنگل ها چه عواقبی 
در س�ال های آینده خواهد داش�ت؟ آیا سیل های 

اخیر متأثر از تخریب جنگل ها بوده است؟
عواق��ب زیادی داش��ته ک��ه اکن��ون جنگل های 
کش��ورمان از بین رفته اند. وقتی می گویم چه عواقبی 
باید به سراغ اهمیت جنگل برویم، امسال این بارندگی ها 
فوایدی برای جنگل های کشورمان داشته است، چرا؟ 
به دلی��ل اینک��ه می گویند جنگل ها م��ادر رودخانه ها 
هس��تند، هر کجا که جنگل وجود دارد چشمه س��ار 
ایجاد می ش��ود باران های ش��دید با نبود پوشش های 

گیاهی و فرسایش خاک، سیل ها را روان می کنند.
ش��اهد بودید که در بارندگی های اخیر امس��ال 
کوهس��تان های مملو از جنگل چشمه های آنها آبدار 
شدند اما مناطقی که جنگل های آنها نابود شده بودند 
سیالب ها خسارت های بس��یاری را ایجاد کردند و با 
افزایش سرعت سیل ها به دلیل نبود پوشش گیاهی و 
درختان، خاک و گل والی همراه س��یل همراه شدند 
و رس��وب ها س��دها را پر کردند که با این خسارت ها 
هم عمر سدها کاهش یافت و هم با قدرت باالی آب؛ 

خانه ها و زمین های کشاورزی تخریب شدند.
بارندگی هایی که اتفاق افتاده است گل والی زیادی 
را حمل می کند. گلو الی چند مسئله ایجاد کرده، خاک 
بستر حیات است و اگر از زمین کنده شود دیگر بستر 

حیات و حاصل خیز نیس��ت. هنگامی که باران می آید، 
سیل ایجاد می شود و قدرت تخریبش بیشتر است.

آیا بازدارندگی کافی برای تخریب جنگل ها وجود 
دارد؟

بازدارندگ��ی یعن��ی بای��د مدیریت صحی��ح برای 
جنگل ها تعیین می کردند، به عنوان نمونه می گویند از 
4 ده��ه پیش تاکنون 5 میلی��ون هکتار از جنگل های 
کش��ورمان کاهش یافته و یا از س��ال گذشته تا امسال 
این میزان از حجم درختان جنگلی کم ش��ده بنابراین 
مدیریت درست نداریم، چنانچه مدیریت صحیحی باشد 
به نحو درس��تی بهره برداری می ش��ود و جنگل و چوب 
مورد نیاز داخل هم داریم، اما چون قدرتشان نمی رسید 
الیحه عدم بهره برداری از جنگل تا چندین سال آینده را 
به مجلس ارائه دادند که این طرح بسیار تأسف بار است، 
چ��را؟ زیرا با این اقدام دیگ��ر مأموری حافظ جنگل ها 
نیس��ت و ام��کان دارد اف��رادی ش��ب ها غیرقانونی در 
صدد قطع درختان باشند. جنگل ها نیاز به بازدارندگی 

بسیاری دارند که در آنها دزدی و خیانت نکنند.
نقش جامعه معدنی در حفاظت از جنگل ها در چه 

سطحی قرار دارد؟
در گذش��ته مردمی که خانه های آنها در جنگل 
بود و امکان سوخت رس��انی نداشته اند از ضایعات گاو 
برای خودشان سوخت تأمین می کردند و برخی برای 
تأمین ذغال درختان را قطع می کردند تا اینکه زمان 
دولت قبلی گازرسانی به روستاها اجرایی شد و سوخت 
با قیمت مناسب به دست روستاییان می رسید و دیگر 
قطع درختان توسط روستایی ها انجام نشد اما اکنون 

نرخ گازها گران شده و به روستا ها نمی رسد.

دامداری ه��ا،  قب��اًل  ش��مال  جنگل ه��ای  در 
"گالیش  ه��ا" بودن��د که حتی وس��ایل زندگی آنها از 
چوب بود و سالی چند درخت را برای تأمین سوخت 
گرمایی و تهیه غذای خودشان قطع کرده و جنگل ها 
را هم حف��ظ می کردند اما با اج��رای طرح حفاظت 
جنگل ها این اف��راد را بیرون کردند زیرا تا زمانی که 
آنان بودند نمی توانستند اقدام و تخریبی انجام دهند 
و با ران��دن آنها، هزاران هکت��ار از جنگل ها را اجاره 
داده اند و با واگذاری به مهندس��ان و مشاوران امالک 
این گونه جنگل های ش��مال کش��ورمان را تخریب و 
نابود کرده اند که اقدامی کاماًل اشتباه بوده و هست.
آینده جنگل های غرب ایران را چگونه می بینید؟

در منطقه زاگرس به دلی��ل بهره برداری بی رویه 
جنگل ها نابود ش��ده اند که این بهره برداری را ممنوع 
کرده ان��د ام��ا تخریب دیگ��ر جنگل های کش��ورمان 
دالی��ل دیگری دارند، در ای��ن مناطق قطع درختان 
حک��م قتل را دارد، برای همی��ن برخی از افراد برای 
خش��ک کردن درخت��ان بل��وط در میانه های جنگل 
پ��ای درخت��ان گازوئیل و ی��ا پ��ودر اوره می ریزند و 
پ��س از چند ماه درخت خش��ک می ش��ود و بعد به 
اداره مناب��ع طبیعی اطالع می دهند که این درختان 
خشک ش��ده اند، یا آنها می دانند یا نمی دانند امکان 
دارد ارتباطی نیز میانشان وجود داشته باشند اما این 
افراد با اخذ مج��وز درختان را قطع می کنند و حتی 
جای آنها تریاک کاش��ته اند که این مورد نیز کش��ف 
شد و هر روز هم گزارش آنها به بنده مخابره می شود. 
براساس گزارش ها برخی درصدد نابودی جنگل هایی 
در استان فارس هستند، درختان آنها را قطع کردند 

و به جای آنها تریاک کاشته اند.
همچنین چرای دام ها در جنگل ها سبب نابودی 
پوش��ش گیاهان ش��ده و از س��وی دیگر لوله کش��ی  
گاز در اس��تان ها و روس��تا ها و جاده سازی هم علت 
اصلی قط��ع و تخریب جنگل ه��ا در مناطق مختلف 
کشورمان اس��ت. دلیل دیگر تنک شدن جنگل های 
بلوط اس��تخراج معادن است زیرا اس��تخراج معادن 
به جاده س��ازی و لوله کش��ی گاز نیاز دارد؛ از این رو 
درختان قطع شدند. از سوی دیگر به دلیل گرم شدن 
کره زمین، س��طح تعرق افزای��ش یافته یعنی خروج 
آب از گیاه زیاد ش��ده و با نبود بارندگی ها خاک های 
جن��گل ذخیره آب ها را  از دس��ت دادند و جنگل ها، 
درختان و پوش��ش های گیاهی خش��ک شدند اعالم 
کردند که جنگل های غرب کش��ورمان پیر شدند این 
ادعاها در زمینه پیر ش��دن جنگل های بلوط صحیح 
نیس��ت چرا که ای��ن مناطق بارندگی کم��ی دارند، 

میزان درختان آنها کاهش می یابد.
همچنین به دلیل خشکسالی، چاه هایی برای تأمین 
آب شرب و در پایین دست شهرهای این مناطق برای 
تأمین آب مورد نیاز کشاورزی حفر شد و با این اقدام 

دیگر آبی از زیر زمین به این جنگل ها نمی رسد.
ش�رایط جنگل های جن�وب کش�ورمان را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
وضعیت جنگل های دریایی حرا نامناس��ب است. 
در س��واحل جن��وب کش��ور مرتع نداری��م و دو نوع 
درخت در آن موجود اس��ت؛ یک��ی درختانی که در 
دش��ت ها رشد می کنند که شترها به دلیل بلند بودن 
قدشان از آن تغذیه کرده و چوپان ها برای تغذیه دام 

اقدام به شکستن شاخه ها می کنند.
نوع دیگ��ر درختان س��واحل جنوبی جنگل های 
"حرا" هس��تند، افرادی که به دریا نزدیک تر هس��تند، 
با ده ها قایق به جنگل های حرا می روند و به جای آنکه 
سرشاخه ها را ببرند، به گونه ای درختان را برای فروش 
قطع می کنند که امکان رشد مجدد آن فراهم نیست. 
به دلیل عدم گازرسانی به این مناطق ساکنان برگ های 
همین درختان را برای احشام خود استفاده می کنند و 

از تنه آنها هم برای تأمین غذا استفاده می کنند.
چ�ه راهب�ردی می توان ب�رای جلوگی�ری از روند 

تخریب جنگل ها در سطح شهروندی ارایه کرد؟
اس��تفاده از آب دریا برای کش��اورزی یکی از این 
پیشنهادات است هم اکنون در جنوب کشورمان مرتع 
نداریم و قیمت گوش��ت قرمز هم بس��یار باالست اما 
می توانیم از آب خلیج فارس برای پرورش میگو استفاده 
کنی��م و از مرز 2 هزار کیلومت��ر در این منطقه برای 
ایجاد کانال بهره برداری کرده و با توجه به عدم کاشت 
ذرت، جو و مرتع به دلیل کمبود آب س��الی دو مرتبه 
میگو پرورش دهیم و حتی صادر کنیم. از سوی دیگر 
با وضعیت خشکس��الی کشور دیگر نمی توانیم با حفر 
چاه های کم عمق به آب برسیم بنابراین کشور ژاپن که 
1500 میلی متر بارندگی دارند، سیستم های قنات را از 
ایران دریافت و اقدام به ایجاد قنات کرده است ما نیز 

باید این اقدام را در دستور کار قرار دهیم.

هشدار پدر کویرشناسی ایران 
نسبت به قطع درختان جنگلی

چرا سیالب های ا خیر کنترل نشد؟

کشور ایران سرزمین وسیع و کم نظیر با طبیعت بسیار متنوع، یکی از کشورهایی 
گ���و است که از نظر جنگل و گونه های درختان بسیار متنوع است. جنگل ها به عنوان گفت و

یکی از مهم ترین سامانه های حیات وحش بشر جایگاه انکارناپذیری در تأمین رفاه 
و زندگی مطلوب جوامع بشری دارند.

شاید همه شما با شنیدن نام جنگل به یاد مناطق سرسبز شمالی بیفتید. البته درست است که 
پوشش جنگل های شمالی ایران بیشتر از بقیه نقاط به چشم می خورد اما بهتر است بدانید که مناطق 
دیگری مثل جنگل های بلوط در رشته کوه زاگرس یا جنگل های حرا در جنوب کشور و البته جنگل های 

دست کاشت برای مقابله با بیایان زایی نیز کنار ما هستند که جزو جنگل های ایران محسوب می شوند.
ارتفاعات و دشت هایی که کنار هم جغرافیایی خاص را تشکیل داده اند، جنگل ها،  به لطف  ایران  در 

آنها  همه  که  دارد  وجود  متفاوتی  زیست بوم های  کل  در  و  جانوری  و  گیاهی  گونه های 
ویژگی های خاص و منحصر به فردی دارند که جزو مناطق دیدنی ایران محسوب 

می شوند.
جنگل ها به دلیل هوای خنکشان، زیبایی و افسونگری که دارند، برای من 
و شمایی که گرفتار زندگی روزمره شهر و دود و دمش هستیم فرصتی است 
هرچند کوتاه برای دور شدن از همه اینها و نفسی تازه کردن، به شرطی که 

نفس جنگل ها را با آلوده کردنشان نگیریم.
هر  می دانیم.  زمین  کره  ریه  را  جنگل  محیط زیست  ادبیات  در 
مترمربع جنگلی که از بین برود سال های سال، شاید نزدیک به صدها 
سال طول بکشد تا دوباره احیا شود، اگر فرسایش خاک اتفاق بیفتد 
این روند بسیار کندتر خواهد شد. در ایران 6 نوع جنگل وجود 
بهره برداری،  اصول  به  بی توجهی  و  خشکسالی  به دلیل  که  دارد 
این جنگل ها در حال نابودی هستند. در همین راستا تسنیم با 
پرویز کردوانی پدر کویرشناسی ایران و محقق حوزه محیط زیست 

گفت وگویی داشته که در ادامه می خوانید؛

نماینزدیک

با وضعیت خشکسالی کشور 
دیگر نمی توانیم با حفر چاه های 
کم عمق به آب برسیم بنابراین 
کشور ژاپن که 1500 میلی متر 
بارندگی دارند، سیستم های 
قنات را از ایران دریافت و 

اقدام به ایجاد قنات کرده است 
ما نیز باید این اقدام را در 

دستور کار قرار دهیم
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با  پرتو  رادیوئى  برنامه  قسمت  چهاردهمین 
موضوع حذف قبوض کاغذى برق

در چهاردهمین قسمت برنامه رادوئى پرتو که از 
صداى مرکز سمنان به روى آنتن رفت ، در خصوص 

حذف قبوض کاغذى برق مطالبى ارائه گردید.
کارشــناس معاونت فروش و خدمات مشترکین 
شــرکت توزیع برق اســتان در بخش کارشناســى 
این برنامه با اشــاره به این که طرح حـــذف قبوض 
برق مصرفى داراى مـــزیت هایى است بیان داشت: 
دستـــرسى راحت به اطالعات مــورد نیاز، عدم نیاز 
به مراجعه حضــورى براى انجام کارها ، صرفه جوئى 
در مصرف کاغذ و  در نتیجه حفظ محیط زیســت، از 
جمله اهم مزیت هاى این طرح به شمار مى روند.      
محمدعلى محقق گفت: از  یازدهـــم خـردادماه 
ســـال جــارى مامـــورین این شـــرکت با لبـاس 
متحدالشکل به همراه کـــارت شناســایى معتبر به 
مشــترکان مراجعه نموده و پاســخگوى سواالت هم 

استانى ها هستند.
وى همچنیــن افزود: مشــترکین مى بایســت 
آخرین قبض برق خود را در دســترس داشــته و در 
هنگام مراجعه مامورین ، قبض و شــماره تلفن همراه 
سرپرســت خانواده و یا فرد مورد نظــر را در اختیار 

آنان قرار دهند.

کمک 200 میلیون تومانى پاالیشگاه اصفهان به 
زندانیان جرائم غیر عمد 

مدیریــت شــرکت پاالیــش نفت اصفهــان در 
برنامــه تلویزیونــی "یــک شــهر ضیافــت" که در 
ایــام ماه مبــارك رمضان با هدف کمــک به آزادي 
زندانــی هــاي دیه (جرائــم غیر عمد) از شــبکه 5 
اســتان اصفهان پخــش می گردد، بــراي کمک به 
آزادي 7 زندانــی، 200 میلیــون تومــان هدیه کرد
          مرتضــى ابراهیمى مدیر عامل شــرکت 
پاالیــش نفت اصفهان  در این برنامه طی ســخنانی 
بــا بیان اینکه  این شــرکت  که یکــی از بزرگترین 
و اســتراتژیک ترین صنایع کشور محسوب می شود، 
اظهار داشــت:  به  عنوان یک مســئولیت اجتماعی، 
وظیفه خود می دانیم که  سوخت مورد نیاز جامعه و 
مردم را با کیفیت هاي اســتاندارد تهیه کنیم. همین 
احساس مسئولیت اجتماعی و تعلق عمیق به جامعه 
و مردم عزیز باعث شــده تا مدیریت پاالیشــگاه در 
مسیر بهبود کیفیت فرآورده هاي تولیدي گام بردارد 
و با رویکرد زیســت محیطی  فرآورده هاي راهبردي 
نفتی تولید نماید ؛ در این زمینه  می توان به احداث 
مجتمع بنزین ســازي در سال 94 اشاره کرد که  از 
آن زمان  تا کنون  پاالیشــگاه روزانــه  12 میلیون 
لیتــر بنزین یورو 4 تولید می شــود و خوشــبختانه 
توانســته ایم  با تولید سوخت در سطح استاندارد روز 
بین المللی کمک شــایانی به محیط زیســت استان 
و کشــور بکنیم. از پیامدهاي ارزشــمند اجراي این 
پروژه  افزایش روزهاي پاك و داشــتن آســمان آبی 
به عزیزان همشــهري در این چند ســال بوده است

معــاون بهــره بردارى شــرکت آب  اصفهــان  وفاضالب اســتان اصفهان گفت: از  
تاریخ 23 تا 31 فروردین سال جارى  
بیش از 3 هزار متر از شــبکه آب شرب شهر بوشهر توسط 
کارشناسان بهره بردارى شرکت آبفا استان اصفهان اصالح و 

بازسازى گردید
ناصر اکبرى با بیان اینکه  طبق مصوبه وزارت نیرو و شرکت 
مهندسى آب وفاضالب کشور برخى از  متخصصان آبفااستان 
اصفهان  به منظور  بازســازى شبکه آب شرب بوشهر به این 
شــهر اعزام شــدند  عنوان کرد:پس از آنکه  طى یک هفته 
اصالح و بازســازى بیش از 3 هزار متر از  شــبکه آب شرب 
بوشــهر را در اقطار 200،300،400 و 500 متر اجراءگردید 
سپس  عملیات اتصاالت شبکه آبرسانى بوشهر در دستور کار 

قرار گرفت.
وى با توجه به ضرورت  عملیات اصالح و بازســازى شــبکه 
توزیع آب شرب بوشهر تصریح کرد:طبق دستور وزارت نیرو 
مقرر گردید شــرکت آبفا اصفهان 7 هزار متر از شبکه توزیع 
آب شرب شهر بوشهر را اصالح و بازسازى نماید که تاکنون 
موفق به اجراى 3 هزار متر آن شــده است این در حالیست 
که اجراى 4 هــزار متر آن در اقطار باال، پس از تامین منابع 
مالى در دستور کار قرار مى گیرد.اکبرى افزود: در شهر بوشهر  
تاسیســات زیربنایى در عمق کم ، بدلیل باالبودن سطح آب 
اجراءگردید بطوریکه تاسیســاتى مانند برق،گاز،مخابرات و 
فاضالب  نهایت در عمق 1.20 متر اجراء شد که همین مسئله 

باعث ایجاد وقفه در اجراى سریع عملیات گردید.
معاون بهره بردارى شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
بــه چگونگى اجراى این عملیات پرداخت و بیان کرد:15نفر 
نیروى متخصص با استفاده از  تجهیزاتى مانند جرثقیل،بیل 
بکهو،بیل زنجیره ایى بدون کوچکترین وقفه ایى عملیات لوله 

گذارى شبکه آب بوشهر را انجام مى دادند

چــاه جدیــد الحفر شــماره 5  اسالمشــهر اسالمشهر با آبدهى بیش از 20  
بر ثانیــه پس از تجهیــز و راه لیتر 

اندازى در مدار توزیع قرار گرفت . 
مدیر امور آبفاى شهرســتان اسالمشهر  با اعالم خبر 
مذکور اظهار داشت : با توجه به تقارن فصل گرم و افزایش 
مصرف آب شرب و از طرفى بلحاظ ایجاد ساخت و سازها 
و تراکم جمعیتى باال در شهرســتان نسبت به ادوار قبلى ، 
به منظور افزایش دبى آب آشــامیدنى موجود و پیشگیرى 
از هر گونه بحران و چالش کم آبى و یا افت فشار احتمالى 
آب آشامیدنى ، موضوع مربوطه در دستور کار قرار گرفته 

و در حال انجام مى باشد . 
شفا نظر پور ضمن تشریح عملیات انجام شده و حفر 
و تجهیز یک حلقه چاه در همین خصوص یاد آور شد :  به 
منظور ارتقاء دبى آب آشــامیدنى موجود ، یک حلقه چاه 
جدید (چاه شــماره 5) مطابق برنامه زمانبندى شده و با 
صرف هزینه هــاى الزم از محل اعتبارات جارى و داخلى 
در منطقــه یافت آباد تهران حفارى گردید و پس از انجام 
تجهیــزات الزم و آزمایش پمپاژ با آبدهى 25 لیتر بر ثانیه 

در مدار توزیع و بهره بردارى قرار گرفت  
نظر پــور با تاکید بر مصرف بهینه و پرهیز از مصارف 
غیرضرور آب شرب توسط شهروندان و مشترکین محترم 
خاطرنشان کرد : آب آشــامیدنى شهروندان و مشترکین 
محترم اسالمشــهر  با کمیت و کیفیت مناســب و مطابق 
با اســتانداردهاى الزم تامین و توزیع مى گردد و اقدامات 
الزم نیــز در خصوص فصل گــرم و پیک مصرف آب مهیا 

شده است .
مدیر امور آبفاى شهرســتان اسالمشهر تصریح کرد: 
انتظار مى رود با همکارى و مدیریت مصرف آب توســط 
شــهروندان و مشترکین محترم شــاهد استمرار وضعیت 
مطلــوب فعلى بوده  و دچار کمترین چالش و مشــکالتى 

در این زمینه نباشیم

ولى داداشــى نماینــده مردم  گیــالن  مجمــع    رئیــس  و  آســتارا 
نماینــدگان اســتان گیالن در 
مجلس شوراى اسالمى و فرزاد توکلى مدیرکل ارتباطات و 
فناورى اطالعات اســتان گیالن ضمن حضور در اداره کل 
پست استان گیالن با مدیر کل پست استان دیدار و گفتگو 

نمود .
به گزارش روابط عمومى پســت استان گیالن در روز 
شــنبه 28 اردیبهشــت 1398 ولى داداشى نماینده مردم 
آســتارا و دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس شوراى اسالمى 
و فرزاد توکلى مدیــرکل اداره ارتباطات و فناورى اطالعات 
اســتان با سبحانى مدیر کل پست اســتان گیالن دیدار و 
گفتگو نمود .در این دیدار ســبحانى مدیرکل پست استان 
ضمن عرض خیر مقدم و خرسندى نسبت به حضور ایشان 
در اداره کل پســت اســتان گیالن ، گزارشــى از وضعیت 
عملکرد پســت اســتان گیالن و دفاتر  ICT روستایى را 

خدمت ایشان ارائه نمود .
ولى داداشــى نماینده مردم آستارا و دبیر کمیسیون 
اصل 90 مجلس شوراى اسالمى ضمن تبریک ماه مبارك 
رمضان پس از طرح مسائل و مشکالت دفاتر ICT روستایى 
و دفاتر شــهرى به نقش اساســى دفاتر ICT روستایى در 
توسعه روســتاهاى استان بویژه شهرستان مرزى آستارا در 
راستاى تحقق اهداف دولت الکترونیک اشاره کرد و خواستار 
 ICT همت مســئولین استان در حمایت بیشــتر با دفاتر
روســتایى شــد.توکلى از دفاتر ICT به عنوان وسیع ترین 
شــبکه دسترسى و جزء الینفک وزارت ارتباطات و فناورى 
اطالعــات نام برد و افزود:این دفاتر از اعضاى خانواده بزرگ 
ICT بوده که باید در جهت استانداردسازى با تمام توان از 
آنها حمایت نمود که این امر باعث رونق اشــتغال، رشد و 

شکوفایى اقتصاد روستاهاى استان نیز خواهد شد.

آئین تکریم و معارفــه فرماندار  کریم شهرستان بهارســتان با حضور ربــاط 
مهندس قربانى و جمعى از پرسنل 
شهردارى صالحیه و همچنین مس      ئوالن استانى و محلى برگزار 

شد.
به گــزارش خبرنگارما، آئین تکریــم و معارفه فرماندار 
شهرســتان بهارســتان با حضور مهندس قربانى و جمعى از 
پرسنل شــهردارى صالحیه و  همچنین مس      ئوالن استانى و 

محلى برگزار شد.
طى مراسمى که به همین مناسبت در سالن اجتماعات 
ســجادیه نسیم شهر برگزار شد (مجتبى خانجانى) به عنوان 

فرماندار جدید بهارستان معارفه شد.
مجتبى خانجانى در ســخنان خود اظهار داشــت: این 
شهرســتان داراى ظرفیت و پتانســیل هاى زیادى است که 
بهره گیرى از پتانســیل هاى بهارستان در راستاى توسعه این 

شهرستان مى توان به خوبى بهره برد.
وى با تاکید بر دستپاکى و توجه به اشتغال و حضور پررنگ 
در منطقه را از اولویت ها دانست و عنوان داشت: توجه ویژه به 
جوانان محرومیت زدایى در شــهر و ایجاد فضایى مفرح براى 
همراهى مردم با سیاست هاى نظام از اولویت هاى دیگر محسوب 

مى شود که باید به آن توجه ویژه داشت.
خانجانى در ادامه تشــریح آنچه قرار است مدیریت براى 
مردم انجام دهد را مورد بســیار مهم دیگر عنوان کرد و گفت: 
تالش مى کنیم تا با برنامه ریزى مناسب و تعامل گام هاى توسعه 

بیشتر در سطح شهرستان برداشته شود.
فرماندار بهارستان اولویت هاى اقتصادى اجتماعى زیست 
محیطى و سیاســى را از دیگر موارد مهم مورد توجه دانست 
و بیان داشــت: براى تمام مواردى که توسط فرمانداران و در 
جلسات شــوراى ادارى پایه گذارى شده است محکم تر قدم 

خواهیم برداشت.
گفتنى اســت در این مراســم از خدمات شایسته بیژن 
سلیمان پور فرماندار سابق شهرستان بهارستان نیز قدردانى و 

با اهداء لوحى از وى تجلیل شد.

«عظیم بلبل آبادى» مدیرعامل شرکت  گیــالن  ســهامى برق منطقــه اى گیالن در  
نشست با خبرگزارى ها و پایگاههاى خبرى استان به تبیین 
مقوله مدیریت مصرف پرداخت و گفت: مدیریت مصرف باید به 
شدت و بطور جدى در همه ایام سال پیگیرى، دنبال و فرهنگ 
ســازى شــود و براى تحقق این مهم در بخش بسترسازى و 
فرهنگ ســازى، نیازمند کمک و همکارى مســتمر و مداوم 

صاحبان قلم و اندیشه هستیم.
وى در خصــوص اهمیت رســانه ها و ضــرورت اطالع 
رسانى،گفت: دردنیاى کنونى رسانه ها بر تمامى مراحل زندگى 
بشــرى سایه افکنده اند و تمامى قشرها و نسل ها از آن تاثیر 
پذیرى زیادى دارند. اطالع رســانى،آگاهى بخشــى و ایجاد 
حساسیت و نهادینه سازى در زمینه مدیریت مصرف ، فقط و 
فقط با دستان توانمند و قلم رساى اهالى رسانه میسر و مقدور 

خواهد بود.
مدیرعامل شــرکت سهامی برق منطقه اي گیالن به اهم 
اقدامات شــرکت در راستاى مدیریت استفاده بهینه از انرژى 
برق اشــاره کرد و افزود: راهکارهاى متفاوتى براى تأمین برق 
پایدار مشترکین اتخاذ شده است از جمله این راهکارها، اجراى 

طرح ذخیره عملیاتى، طرح تعطیالت و تعمیرات تابســتانى 
براى صنایع سنگین استان، ارائه سمینار و کنفرانس در زمینه 
مدیریت مصرف بطور رایگان براى سازمانها، شرکتها و ادارات 
مختلف، انعقاد تفاهم نامه همکارى با دســتگاههاى ذیربط و 
اطالع رسانى و فرهنگ سازى در زمینه استفاده بهینه از برق 

مى باشد.
وى تصریح کرد: به تصویر کشــیدن عملکرد مجموعه ها 
و هنر مستندسازي فعالیتها و اقدامات از وظائف مهم و خطیر 
رسانه ها مى باشد.اگر بزرگترین فعالیتها و اقدامات در عرصه 
مدیریت مصرف انجام شود اما اطالع رسانى درست و به موقع 
انجام نشــود به مثابه این است که کارى انجام نشده و به حق 

هم، چنین خواهد بود.
بلبل آبادى با اشاره به اهمیت رسانه ها در دنیاى امروز، بیان 
داشت: چنانچه عملکرد، فعالیت و اخبار شرکت در رسانه هاى 
جمعى نظیر، صدا و سیما، خبرگزاریها، روزنامه ها، سایتهاى 
خبرى و ... در زمینه مدیریت مصرف برق اطالع رسانى نشود، 
بطور حتم در زمینه آگاهى بخشى، فرهنگ سازى و نهادینه 
کردن استفاده بهینه از نرژى برق نخواهیم توانست کارى انجام 

بدهیم.

بلبل آبادى در خصوص وضعیت تولید استان گیالن گفت: 
شرایط تولید استان با وجود 8 نیروگاه بزرگ و کوچک بخارى، 
گازى ، سیکل ترکیبى و تجدیدپذیر بسیار مطلوب مى باشد.
وى افزود: از 8 نیروگاه بزرگ و کوچک استان گیالن 2826 
مگاوات برق تولید مى شود که با توجه به میزان پیک مصرف 
سال گذشته که در نهم مرداد ماه و به مقدار 1835 مگاوات بود، 
میزان تولید استان از میزان مصرف آن بسیار باالتر بوده و با این 
میزان تولید، برق مازاد را با استانهاى همجوار مبادله مى کنیم.
وى ادامه داد: البته نیاز مصرف استان 2028 مگاوات مى 
باشد که با مدیریت اضطرارى بار و همکارى صنایع و مدیریت 
مصرف توانستیم به عدد قابل قبول برسیم. ضمن اینکه براى 
ســال هاى آتى توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع و تخصیص 

منابع و نقدینگى براى این امر کامال" ضرورى است .
ایشان با اشــاره به پروژه جابجایى ترانسفورماتورها که در 
نوع خود بى نظیر و منحصر به فرد اســت گفت: درسال 97 و 
با ابتکار این شرکت نسبت به افزایش ظرفیت پستهاى انتقال 
و فوق توزیع وخطوط اقدام و با جابجایى ترانســفورماتورهاى 
قدرت، ضمن صرفه جویى قابل توجهى در هزینه ها، توانستیم 
شــرایط برخى از پســتها و خطوط را از حالت بحرانى خارج 

نماییم. همچنین براى ســال 98 نیز با تعریف 17 پروژه این 
کار ادامه مى یابد.

بلبل آبادى با بیان اینکه پروژه جابجایى ترانسفورماتورها 
مورد استقبال شرکت توانیر نیز قرار گرفته است، افزود: پروژه 
جابجایى ترانسفورماتورها به عنوان الگویى براى سایر شرکتها 

نیز توصیه شده است.
مدیرعامل شرکت ســهامى برق منطقه اى گیالن گفت: 
در سال 96، مجموع مصرف برق مشترکین سنگین شرکت، 
612393 مگاوات ســاعت بود که این مقدار در ســال 97 به 
720605 مگاوات ساعت افزایش یافت. به عبارتى شاهد رشد 
17,67 درصدى مصرف برق مشترکین صنایع سنگین شرکت 
سهامى برق منطقه اى گیالن در سال 97 نسبت به سال 96 

مى باشیم.
بلبل آبادى تصریح کرد: رشــد مصرف برق مشــترکین 
مستقیم شــرکت بطور حتم نشان دهنده رونق تولید است و 
با توجه به فرمایش مقام معظم رهبرى در نامگذارى امسال به 
ســال رونق تولید خبر مسرت بخشى خواهد بود و بیانگر این 
است که به شکر خدا شاهد گسترش تولید و توسعه پایدار در 

استان هستیم .

مدیرعامل شرکت سهامى برق منطقه اى گیالن در مصاحبه با خبرگزاریها:

عبور از پیک بار سال 98 به مدد رسانه ها میسر خواهد شد
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